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Oponentní posudek 

disertační práce s názvem Manažerské kompetence v malých podnicích. 

 

Doktorand:  Ing. Petr Novák, FP VUT v Brně 

Oponent: Prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc., PEF Mendelova univerzita v Brně 

 

 Předložená disertační práce na výše uvedené téma je věnována tématu kompetencí 
manažerů malých podniků ve vybraném regionu Jihomoravský kraj. Téma je zvoleno 
aktuálně což možno doložit množstvím řešených diplomových i disertačních prací, které 
zadávají příslušná akademická či výzkumná pracoviště. Pohled na vývoj výzkumu 
kompetencí předkládá doktorant v příslušných subkapitolách o současném stavu zkoumání 
řešené problematiky. Zaměření na manažerské kompetence je v reálném období správné, 
aktuální a bude možné zjištěné výsledky aplikovat i do akademického prostředí pro stanovení 
kompetencí, kterými budou obdařeni absolventi ekonomických oborů a nejenom oni.  

 Disertační práce je zpracována v rozsahu 157 stran a šesti příloh. K obsahové náplni 
patří 25 tabulek, 3 obrázky, 19 grafů. Struktura práce je tvořena 8 kapitolami, Závěrem 
a Seznamem použitých zdrojů, pro který je vhodnější a vžitý název Literatura. Autor uvádí 
celkem 106 bibliografických citací, které jsou ve vztahu k obsahu disertační práce.  

 Autor na str. 23 odkazuje na subkapitolu 3.2.3 Měření kompetencí. Tato subkapitola 
v disertační práci pod tímto číslováním není, ale zřejmě se jedná o subkapitolu 4.2.3. O 
aktuálnosti a relevantnosti řešené problematiky se zmiňuje i sám doktorand v části 1.1 
a správně volí odkazy na spojitost kompetencí s lidským kapitálem. Jedná se o tacitní 
vlastnosti manažerů, kteří jsou majiteli vlastního lidského kapitálu. S tím souvisí i potřeba 
tvorby prostředí, které podněcuje k rozvíjení lidského kapitálu, ale hlavně hledat motivace, 
které uvolní lidský kapitál pro dosahování cílů podniku.  

Které ze zkoumaných kompetencí manažera by vedly k ochotě předání tacitních znalostí a 
dovedností ve prospěch společnosti? S jakou manažerskou funkcí je možno spojit tyto 
kompetence? 

 Disertační práce má na str. 17 stanoveny cíle a k tomu hypotézy. K dosažení cílů je 
nutná metodika a její techniky. Podle mého názoru je metodická část zpracována ve třetí 
kapitole, ale příliš obecně. Autor objasňuje, co představuje analyticko-syntetická metoda, 
resp. i další (str. 19-22), ale není jasné, jaké techniky v rámci metod použil, není vymezeno 
časové období výzkumu. Taková metodika neumožní opakovatelnost v jiném čase resp. jiným 
autorům. S konkrétními metodami se setkáme až v kapitole 5. Výzkum manažerských 
kompetencí manažerů v malých podnicích a v kapitole 6. Vyhodnocení výzkumu.  

Otázka zní – proč doktorand volil tuto rozvolněnost metodické části disertační práce? 
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 Souhlasím s tím, že autor na výsledky výzkumu odkazuje do příloh. Tím dokazuje, že 
přílohy nejsou samoúčelné, ale nezbytnou součástí disertace. Kapitola 6. Vyhodnocení 
výzkumu je zpracována podrobně, přehledně a je tak hlavním těžištěm zpracování získaných 
dat. Výsledky statistických testů v tabulkách jsou vhodně doplněny obrázky ve formě 
histogramů rozdělení četností. V této kapitole vidím hlavní přínos doktoranda k řešené 
problematice.  

V souvislosti s tím se však chci zeptat, jaká je struktura malých podniků z hlediska odvětví? 
Je zde nějaká korelace mezi zaměřením zkoumaných podniků a počtem žen manažerek 
(8,33%) v souboru sledovaných?  

Ke statistickému zpracování nemám výhrady včetně vizualizace výsledků. 

 Závěr disertační práce je vlastně anotací. Disertační práci schází samostatná část 
„Souhrnu“, která by uváděla souhrnně, byť lakonicky, dosažené výsledky, naplnění cílů a 
umožnila tak rychlou orientaci mezi částí 2 Cíle a souhrnem dosažených výsledků. Přítomnost 
souhrnu by umožnila jiným autorům zpracování citací pro vlastní publikační činnost. Některé 
hlavní výsledky je nutno uvádět i v abstraktech. 

 

Závěr 

Předložená disertační práce naplnila cíle, vyhodnotila stanovené hypotézy a svědčí tak 
o schopnostech disertanta zpracovat výzkumný projekt za použití kvalitativních 
i kvantitativných výzkumných metod a technik. Práce je aktuální, přispěla k poznání, využití 
a klasifikaci manažerských kompetencí u manažerů malých podniků, i když je nečlení na 
klíčové a specifické.  

Disertační práci doporučuji k obhajobě neboť je zpracována s přehledem o zkoumané 
problematice, používá správnou terminologii a je využitelná v oblastech výzkumné, výukové 
a praktické. Uvedené výtky resp. dotazy nechť jsou chápány jako náměty pro obhajobu 
disertační práce.  

Po její úspěšné obhajobě doporučuji udělit Ing. Petru Novákovi akademický titul „doktor“ 
(Ph. D.) v oboru Řízení a ekonomika podniku (6208V097) podle aktuálního zákona o 
vysokých školách.  

 

 

 

 

V Brně dne 27. 9. 2012      Prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. 


